MOOG

ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಮತ್ತು
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು

MOOG

ತತವ ಗಳು

“ಮೂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನ ನಮಮ ತತವ ಗಳು ಅತಯ ಂತ ಸ್ರಳ. ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಂಬುತ್ು ೇವೆ. ಪರಸ್ಪ ರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ ಸ್ದ ವಾತಾವರರ್ದಲ್ಲಿ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುವ ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ಅವರ
ಕೆಲ್ಸ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿರುತು ದೆ ಎಂಬುದು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ.”

Bill Moog
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಕ, 1951
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಣನಿವಾಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 1951 - 1988

MOOG ಸಂಸ್ಕ

ೃತಿ

"ನನು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಲ್ಲಿ , ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಸ್ಥಮಾನಯ , ಅಸಂಪಾ ದಾಯಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯೇ ನಮಮ ಏಕೈಕ
ಅತಿಮುಖ್ಯ ಆಸ್ತು . ಕೆಲ್ವು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಈ ಅಂಶವೇ. ಹಲ್ವು
ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಜನರು ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ."

Bob Brady
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಣನಿವಾಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,1988 - 2010

MOOG ಮೌಲ್ಯ

ಗಳು - ಜಾನ್ ರಿಂದ ಒಿಂದು ಸಂದೇಶ

Bill Moog ರವರು ನಮಮ ಅತ್ತಯ ನು ತ Moog ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸ್ತದಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಆಂತರಿಕ
ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಿ ರ ಮೇಲೆ ಪಾ ಭಾವ ಬಿೇರಬಲ್ಿ ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿೇಕ್ಷಣ ವಾಗಿ
ಅರಿತಿದದ ರು. ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಯಲ್ಲಿ ನ ಜೇವನಾನ್ನಭವಗಳು ಮಾತಾ ವಲ್ಿ , ಪಾ ವೃತಿು ಗಳು ಹಾಗೂ
ಸ್ಥಮಾಜಕ ಮನಃಶ್ವಸ್ು ರಜಞ
ಸ್ಪ ಷ್ಿ ರೂಪ ನಿೇಡಿದದ ವು.

Douglas McGregor ರ ವಯ ಚಾರಿಕ ಪಾ ಭಾವಗಳು ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇನಕೆಕ

ತಮಮ ವೃತಿು ಜೇವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Bill ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾಗಿ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುತಿು ದದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ,
ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಯಾರಿಂದಲೇ ನಿವಣಹಿಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿು ರುವಂತ್, ನಿದೇಣಶಿಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿು ರುವಂತ್ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತಿಾ ಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿು ರುವಂತಹ ಅನ್ನಭವ ಮೂಡಿಸ್ತತ್ತು . Moog ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು
ಇವರು
ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸ್ತದಾಗ, ತಮಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ವಾತಾವರರ್ ಇಂತಹುದಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು .
ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಹೇದ್ಯ ೇಗಿ ವಾತಾವರರ್ವನ್ನು ರಚಿಸ್ಲು ಮುಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮಮ
ಸೃಜನಶಿೇಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಳತವ ದ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕಾಯಣಗತಗೊಳಿಸ್ಲು ಮುಕು ವಾಗಿರುವಂತಹ
ಮತ್ತು ತಮಮ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸ್ಲು ಇಷ್ಿ ಪಡುವಂಥ ವಾತಾವರರ್ದ ಕಾಯಣಸ್ೆ ಳದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು . ಜನರು ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾದ
ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ತಮಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮವೆನಿಸ್ತದ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅತಯ ಂತ ತೃಪ್ತು ಪಡೆಯುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ
ಕೆಲ್ಸ್ದಿಂದ ಅವರು ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡುತಾು ರೆ (Mc Gregor ನ ವೈ ಸ್ತದಾಧ ಂತ); ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನು ಒಂದು ಹರೆಯಾಗಿ ನೇಡಲ್ಲದುದ , ಈ ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನು
ಕೇವಲ್ ತಮಮ ಅಸ್ತು ತವ ಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ (Mc Gregor ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ತದಾಧ ಂತ) - McGregor ನ ಈ ಸ್ತದಾಧ ಂತಗಳನ್ನು ಸ್ಹ ಬಿಲ್
ನಂಬಿದದ ರು. ಈ ಎಲ್ಿ ಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮಮ ಮೂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಮೂಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸುವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ ರೆಯಾಗಿ
Bill ರನ್ನು ಪ್ಾ ೇರೇಪ್ತಸ್ತದದ ವು.
Bill ರವರ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳು ನವನವಿೇನವಾಗಿದುದ , Moog ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಪಾ ತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕಷ್ಟಣಸುವ ಸ್ಥಧ್ನಗಳಾದವು. ಇಂತಹ
ಪಾ ತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ Bob Brady ಒಬಬ ರಾಗಿದುದ , ಇವರು 1966 ರಲ್ಲಿ ಮೂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸೇರಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ್ ಉನು ತ ಸ್ಥೆ ನಗಳಿಗೆ ಏರಿ
1988ರಲ್ಲಿ Moog ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಣನಿವಾಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಮೂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ
ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ, ಜಾಗೃತ ಪರಿಗರ್ನೆ, ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು . ಅವರು ಮೂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಬರಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರರ್ ಮತ್ತು
ಈ ಪುಸ್ು ಕದ ಪಾ ಕಟಣೆಗೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಾ ೇರಕರು. Moog ನ ಈ ಅನನಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಅಸ್ತು ತವ ದಲ್ಲಿ ದದ ರೂ ಸ್ಹ, 2006ರಲ್ಲಿ Bob Brady
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಣನಿವಾಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾದ ಗ, ತಮಮ ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ , ಮೂಗ್ ನ ಈ ಮಹತವ ದ

ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಪದಗಳಾಗಿ ಅವಯ ಕು ಗೊಂಡವು. ನಾವು ಅತಯ ಂತ ಮಹತವ
ಮೂಲ್ಕ ನಿೇಡಿದ Bob ಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

ನಿೇಡುವ ಈ ನಿಧಿಯನು ಳಗೊಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು

ಪುಸ್ು ಕದ

ಈ ಪುಸ್ು ಕದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಮಹತವ ದ ಮೌಲ್ಯ ಗಳೇ Moog ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಗೆ ಭದಾ ಬುನಾದಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನು ದು.
ಈ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ನಮಮ ನ್ನು ನಿಯಂತಿಾ ಸುವ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳಲ್ಿ ಅಥವಾ ತತವ ಸ್ತದಾಧ ಂತಗಳ ಮನೇದೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ
ವಾಕಯ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಿ . ಇವು ನಮಮ ತನ, ನಮಮ ಕಾಯಣನಿವಣಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರರಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕಳುು ವ ಪಾ ವೃತಿು ಯನ್ನು
ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು. ಈ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕಳುು ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ತಾವು ಮೂಗ್ ಪರಿವಾರದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗುತಿು ೇರಿ.
ತಾವುಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಆಚ್ರಣೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸ್ತ ಮತ್ತು ಉಳಿಸ್ತಕಳಿು .
ವಷ್ಣಗಳುರುಳಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದಿದ ೇವಿ, ವಿಕಸ್ನ ಹಂದಿದಿದ ೇವಿ ಮತ್ತು
ಬದಲಾಗಿದಿದ ವಿ. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗದೇ ಹಾಗೇ
ಉಳಿದುಕಂಡಿರುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಮೂಗ್ ನ ಮಹತವ ದ ಮೂಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು. Bill Moog ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತದ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಗಳೇ
ಅತಯ ಂತ ಪಾ ಜವ ಲ್ಲತ ಪಾ ತಿಭೆಗಳನ್ನು
ಆಕಷ್ಟಣಸುವಲ್ಲಿ , ಹಾಗೂ ಇದರಂದಿಗೇ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳನ್ನು
ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ
ಉಳಿಸ್ತಕಳು ಲು ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರರ್ವೇ ನಮಮ ಅನೇಕ ಗಾಾ ಹಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಲುದಾರರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು
ಸುಲ್ಭಸ್ಥಧ್ಯ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಮಣಸುವ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ Moog ಸಂಸ್ಥೆ ಯು
ಯಾವ ತತವ ದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನಿಮಾಣರ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಆ ತತವ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡನೆ ಹಂಚಿಕಳು ಲು ನಾನ್ನ ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡುತ್ು ೇನೆ, ಮತ್ತು
ಈ ತತವ ಗಳೇ ನಮಮ ನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ದೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನು ಗಿೆ ಸುತಿು ವೆ.

John Scannell
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಅಧಿಕಾರ
1988 - 2011 - ಹಾಲಿ

ನಮಮ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು
ನಂಬಿಕೆ ಅತಯ ಗತಯ
ಸ್ಥಮಥಯ ಣವೇ ರಾಜ
ನಾವು ಸ್ಮಥಣವಾಗಿ ಪಾ ಯತಿು ಸುತ್ು ೇವೆ
ನಾವೆಲ್ಿ ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆದ ೇವೆ
ಇದು ನನು ಕೆಲ್ಸ್
ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಡುತ್ು ೇವೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂಷ್ಟಸುವುದಿಲ್ಿ .
ಸಂವಹನೆ ನಿರ್ಣಣಯಕ
ಔಪಚಾರಿಕತ್ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡದು
ಹಂದಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ತದಧ ರಿದೆದ ೇವೆ
ಕಾಯಣದಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು ಬದಧ ತ್ಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕ ರಿಸ್ಬೇಕು
ಕೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆನಂದದಾಯಕ ಅನ್ನಭವವಾಗಬೇಕು
ನಿಮಮ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಜೇವನ ಬಹಳ ಮಹತವ ವಾದದುದ

ನಂಬಿಕೆ ಅತಯ ಗತಯ

ನಾವು ಸ್ಮಗಾ ತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ತಯ ನು ತ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ
ಅಳವಡಿಸ್ತಕಂಡಿದೆದ ೇವೆ.
ನಾವು ನಮಮ ಎಲ್ಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಂವಹನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದೆದ ೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಅದೇ ರಿೇತಿ
ಮಾಡುತಿು ರುವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ು ೇವೆ.
ನಾವು ಜನರನ್ನು ನಾಯ ಯೇಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕಳುು ತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾ ತಿ ಪರಿಸ್ತೆ ತಿಯ
ಅನನಯ ಸಂದಭಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ು ೇವೆ.
ನಮಮ ತಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಏನ್ನ ಹೆಳಿರುತಾು ರೇ ಮತ್ತು ಮಾಡಿರುತಾು ರೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದೆದ ೇವೆ.

ಸಾಮರ್ಥಯ ಯವೇ ರಾಜ

ನಾವು ನಮಮ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾ ತಿಮರಾಗಿರಬೇಕು.
ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಸ್ಥಮಥಯ ಣವನ್ನು ಪಾ ದಶಿಣಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ನಾವು ಪರಸ್ಪ ರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ು ೇವೆಯೇ ಹರತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಪದವಿ,
ಶಿೇಷ್ಟಣಕೆ, ವೇತನ ಶ್ಾ ೇಣಿಯಂದಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬಲೆಿ ವು ಎಂಬುದರಿಂದಲ್ಿ .
ಒಂದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳುು ವಾಗ, ಉತು ಮ
ಪರಿಹಾರ ಮುಖ್ಯ ವೇ ಹರತ್ತ, ಹಿಂದಿನದರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಲ್ಿ
ಎಂಬುದು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ.

ನಾವು ಸ್ಮರ್ಥಯರ್ವಗಿ ಪ್ರ ರ್ತಿಿ ಸುತ್ು ೇವೆ
ನಾವು ಪಾ ತಿದಿನವೂ ನಮಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಿ ಪಾ ಯತು ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ು ೇವೆ.
ನಾವು ಉದೆದ ೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತ್ತತ್ತಣ ಪಾ ಜ್ಞಞ ಗೆ ಗಮನವನ್ನು
ನಿೇಡುತ್ು ೇವೆ.
ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅಗತಯ ವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸ್ತದಧ ರಿದೆದ ೇವೆ
ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಇದೇ ರಿೇತಿ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ು ೇವೆ.
"ಸ್ರಿಯಾದದದ ನ್ನು " ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ವೇ ಹರತ್ತ, ನಮಮ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು
ರಾಜ ಮಾಡಿಕಂಡು ಸುಲ್ಭ ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗುವುದಲ್ಿ
ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ ೇವೆ.

ನಾವೆಲ್ಲ ರೂ ಇದರಲಿಲ
ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ ೇವೆ
"ಒಂದು Moog" ಎಂಬ ಪರಿಗರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಮ ಯಶಸು್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕಳುು ತ್ು ೇವೆ
ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಯಶಸ್್ ನ್ನು ನಮಮ ಇಡಿೇ ತಂಡದ ಶಾ ಮದ ಫಲ್ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ು ೇವೆ.
ನಾವು ನಮಮ ಸ್ಥಮಥಯ ಣದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಸ್ಹಯೇಗ ಹಾಗೂ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿೇಡುತ್ು ೇವೆ
ನಾವು ಬಾಂಧ್ವಯ ಗಳನ್ನು ವೃದಿಧ ಸುತ್ು ೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಇವೇ ನಮಮ
ತಂಡದ ಯಶಸ್ತ್ ಗೆ ನಿರ್ಣಣಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆದ ೇವೆ.
ವಯ ಕ್ತು -ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ನಡುವರ್ ಭಿನು ತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು ,
ಪಾ ತಿಯಬಬ ರೂ ನಿೇಡಬಹುದಾದ ಪಾ ತ್ಯ ೇಕ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ು ೇವೆ.
ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಹೆಚಿಚ ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಯಶಸ್್ ನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸ್ಲು ನಾವು ಪ್ಾ ೇರೇಪ್ತತರಾಗಿದೆದ ೇವೆ,
ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಯಶಸು್ Moogನ ಎಲ್ಿ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ನಿೇಡುತು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆದ ೇವೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಶಾ ಮದ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ನಮಮ ನ್ನು ನಾವು ಚೆನಾು ಗಿ
ಕಾಣುವಂತ್ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕಳುು ವುದಿಲ್ಿ .

ಇದು ನನಿ ಕೆಲ್ಸ್

ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲು ನಾವು ನಮಮ ಹೆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿ ಸ್ಥಗುತ್ು ೇವೆ
ಅದು ನಮಮ ಕೆಲ್ಸ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಿ ದಿರಲ್ಲ.
ಗುರ್ಮಟಿ ದ ಉತಪ ನು ಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಮಯಕೆಕ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ ನಮಮ ಭಾಗದ
ಸ್ಥಧ್ನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳುು ತ್ು ೇವೆ.
ಅಲ್ಪ ನಿದೇಣಶನದ್ಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿದೇಣಶನರಹಿತರಾಗಿ
ನಾವು ನಮಮ ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿದೆದ ೇವೆ.
ನಮಗೆ ಅಗತಯ ವಾದಾಗ ನಾವು ಸ್ಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ು ೇವೆ
ಮತ್ತು ಪಾ ತಿಯಾಗಿ ನಾವೂ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನಿೇಡುತ್ು ೇವೆ.

ನಾವು ಪ್ರಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಡುತ್ು ೇವೆ,
ಬೇರೆರ್ವರನ್ನಿ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ವೇ ಹರತ್ತ ಇತರರನ್ನು
ದೂಷ್ಟಸುವುದಲ್ಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ು ೇವೆ.
ಜನರು ಸ್ಮಥಣರಾಗಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಮ ಹೆಚಿಚ ನ ಶಾ ಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತ ಕತಣವಯ
ನಿವಣಹಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಯಗಳು ನಮಮ ಯೇಜನೆಯಂತ್ ಸ್ಥಗದಿದಾದ ಗ ಅದಕೆಕ ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡುಕಳುು ವತು ಗಮನಹರಿಸುವುದ್ಂದೇ ಸ್ರಿಯಾದ ಮಾಗಣವೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ ೇವೆ.
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕಳು ಲು ನಾವು ಸ್ಹಯೇಗದ್ಂದಿಗೆ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುತ್ು ೇವೆ.
ಸ್ಥಹಸ್ತೇ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಾಳದೇ ನಮಮ ಗಾಾ ಹಕರ ಅತಯ ಂತ ಕಠಿರ್ ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸ್ಥಧ್ಯ ವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಪಾ ಯತು , ವೈಫಲ್ಯ , ಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗಲು
ನಾವು ಪರಸ್ಪ ರ ಇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿೇಡುತ್ು ೇವೆ.

ಸಂವಹನ
ನಿರ್ಣಯರ್ಕ
ನಮಮ ಹುದೆದ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವ ಸ್ಥಹಣ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಮುಕು ಮನೇಭಾವ, ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತ್
ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಬೆಸ್ಥಯಲು ಸ್ಥಧ್ಯ ಎಂಬುದು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ.
ಪೂವಣಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕಳುು ವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ರಿಸುವಂತಹ ಮಾಗಣವು ಉದ್ಯ ೇಗಿಯ ಬದಧ ತ್ಗೆ ಗರ್ನಿೇಯ ಪರಿರ್ಣಮ
ಉಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆದ ೇವೆ.
ಸಂವಹನವೆಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ,
ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವಾದುದೆಂದರೆ ಕೇಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಲೆಿ ವು.

ಔಪ್ಚಾರಕತ್ ಸ್ಹಾರ್ ಮಾಡದು

ನಾವು ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ , ಪಾ ತಿಯಬಬ ರನ್ನು - ಅವರ ಹುದೆದ ಗಳನ್ನು
ಲೆಕ್ತಕ ಸ್ದೇ ಸ್ಮಾನ ಗೌರವದ್ಂದಿಗೆ ಕಾಣುತ್ು ೇವೆ.
ಪರಸ್ಪ ರ ಬಾಂಧ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪೇಷ್ಕ ಸ್ಹಯೇಗಗಳ ವೃದಿಧ ಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ
ಮಾತ್ತಕತ್ಗಳು ಸ್ಹಾಯಕವಾಗುತು ವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕತ್ಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಆದಯ ತ್ ನಿೇಡದೆ, ಸ್ಹಜ ಹಾಗೂ ಮುಕು ವಾಗಿರುತ್ು ೇವೆ.
ನಾವು ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ನಿಲುಕುವವರಾಗಿದೆದ ೇವೆ.
ಅಧಿಕಾರಶ್ವಹಿೇ ಪಾ ವೃತಿು ಹಾಗೂ ಅನಗತಯ ದಸ್ಥು ವೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ತಪ ಸುತ್ು ೇವೆ.

ಹಿಂದಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಮತ್ತು
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸಿದಧ ರದ್ದ ೇವೆ
ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸ್ಪ ಧಾಣತಮ ಕವಾಗಿರಲು ನಮಮ ಸುತು ಲ್ಲನ ವಿಶವ ದ್ಂದಿಗೆ ನಾವೂ
ಸ್ಹ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಕಸ್ನಗೊಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ು ೇವೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತಯ ವೆನಿಸ್ತದಾಗ, ಅದಕೆಕ ತಕಕ ನಾಗಿ ಪಾ ತಿಫಲ್ಲಸ್ಲು ಮತ್ತು
ಗುರುತಿಸ್ಲು ನಾವು ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿ ಕಾಯಣಗತರಾಗುತ್ು ೇವೆ.
ನಮಮ ಎಲ್ಿ ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ
ಅಗತಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದೆದ ೇವೆ.

ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು ಬದಧ ತ್ರ್ನ್ನಿ
ಪುರಸ್ಕ ರಸ್ಬೇಕು
ಕಾಯಣದಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ - ನಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆದ ೇವೆ.
ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗಿದಾದ ಗ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು ಈ ಯಶಸ್್ ನ್ನು
ಹಂಚಿಕಳು ಲು ಅವಕಾಶ ಹಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ ೇವೆ.
ನಮಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಂದಿಗೆ ನಮಮ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು ಕಾಪ್ರಡಿಕಂಡುಬಂದಿರುವ
ತಮಮ ದಿೇರ್ಣಕಾಲ್ಲಕ ಬದಧ ತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಭಾ ಮದಿಂದ ಆಚ್ರಿಸುತೇವೆ.
ಪಾ ತಿಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯೂ ಅತಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಡುಗೆ ನಿೇಡುವ Moog ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ
ಎಂದು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆದ ೇವೆ.

ಕೆಲ್ಸ್ ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು
ಆನಂದದಾರ್ಕ ಅನ್ನಭವರ್ವಗಿರಬೇಕು
ತಮಮ ಕೆಲ್ಸ್ದ ಬಗೆೆ ಜನರು ಭಾವೇದಿಾ ಕು ರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು
ಬಯಸುತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸ್ರಾಗವಾಗಿದಾದ ಗ ಮತ್ತು ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ
ಆನಂದದಿಂದಿದಾದ ಗ ಹೆಚ್ಚಚ ಉತಾಪ ದಕರಾಗಿರುತಾು ರೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ ೇವೆ.
ಖುಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು
ನಮಮ ನ್ನು ನಾವು ತ್ತಂಬಾ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ .
ನಾವು ನಮಮ ದನಿ ಏರಿಸ್ತ ಬಿರುಸ್ಥಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ
ಅಥವಾ ನಮಮ ಆಕಾ ಮರ್ಕಾರಿೇ ವತಣನೆಯಂದ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳೇನೇ
ಆದಂತಾಗುತು ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆನಂದದಹರತಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆದ ೇವೆ.

ನಿಮಮ ವೈರ್ಕ್ತು ಕ ಜೇವನ
ಬಹಳ್ ಮಹತವ ರ್ವದದುದ
ಪಾ ತಿಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ದಿೇರ್ಣಕಾಲ್ಲಕ ಒಳಿತಿಗೆ:
ಕೆಲ್ಸ್-ಜೇವನದ ಸ್ಮತೇಲ್ನ ಅತಯ ಗತಯ ಎಂಬುದು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ.
ಉದ್ಯ ೇಗಿಯು ತೃಪ್ತು ಕರ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ
ವೈಯಕ್ತು ಕ ಜೇವನ ಹಂದಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅಪೇಕ್ತಿ ಸುತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು
ಇದಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾದಾಗಲೆಲ್ಿ ನಾವು ಹಂದಿಕಳುು ತ್ು ೇವೆ.
ಜನರು ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳು ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾವು ಪ್ತಾ ೇತಿಸುವ
ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತಾು ಕಾಲ್ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ.
ಪಾ ತಿಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಆದಯ ತ್ಗಳು, ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು
ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ು ೇವೆ.

"ನಮಮ ಮೌಲ್ಯ ಗಳಂದಿಗೆ ಜೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಮಮ ಮುಂದಿನ
ಪ್ತೇಳಿಗೆಗಳಂದಿಗೆ ಕಂಡೊಯಯ ಬೇಕಾದುದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವೆಯ ಯುಕ್ತು ಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ,
ಮೂಗ್ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮಮ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಪಾ ಭುತವ ವನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ರೆಯಾಗಿ
ಹಂದುವುದು ನನು ಜವಾಬಾದ ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಮ ದೂ ಸ್ಹ."

John Scannell
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